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Informace občanům
Informace o změně účtu města
Od ledna 2019 došlo ke sloučení účtů Města Velké Hamry. Pro své platby uvádějte pouze

účet 963263399/0800.
Případné informace Vám rádi poskytnou zaměstnanci MěÚ Velké Hamry.

Informace pro občany Velkých Hamrů - Sběr tříděného odpadu za rok 2018
Ve spolupráci s občany Město Velké Hamry za rok 2018
odevzdalo k dalšímu využití celkem 145,9 tun tříděného
odpadu a od kolektivních systémů obdrželo nemalou
částku, jako odměnu za toto odevzdané množství ( cca
312 tis. Kč). Tyto finance jsou zpět využity do oblasti s
nakládání s odpady . Zastupitelé města zohledňují snahu
občanů třídit odpad, a proto se poplateu za svoz
komunálního odpadu ani pro rok 2019 nezvýšil. Věříme,
že tato situace přesvědčí i občany, kteří dosud netřídí
odpad, že třídění není zbytečné.
Text: M. Zmrzlá

Investiční akce v roce 2019
Průběh investičních akcí v roce 2019:
V posledních Hamrovských listech jsem zmiňoval plán investičních akcí. Jenom pro shrnutí. Objekt
čp. 616 se dočkal výměny stoupaček a vodovodního vedení ve sklepě. Ještě budou ve sklepních prostorách
vyměněny litinové odpady. Výměnu provedla firma Viadukt. Na plánovanou rekonstrukci střechy byla
vysoutěžena firma Stiz ze Zásady.
Ve škole na Hamrskách proběhla přes zimní prázdniny rekonstrukce schodiště. Stále není dořešen
přístřešek před vchodem, který je v návrhovém řešení.
U lávky bude dokončen sjezd pro cyklisty a osazeno zábradlí. Bude ještě zbývat úprava na straně od
náměstí.
Realizace přechodu pro chodce na náměstí se odkládá na neurčito. Koncem roku byl dotažen do
finální podoby projekt, tak aby splňoval veškeré požadavky odboru dopravy Městského úřadu v Tanvaldě. Po
takřka desetiletém boji s úřady, Dopravním inspektorátem či Ředitelstvím silnic a dálnic, kdy již nic
nebránilo vydání stavebního povolení, se vyskytl další problém. A sice takový, že nakonec nedali souhlas se
stavbou přechodu majitelé pozemků pod chodníky.
Do konce měsíce by také měla být vybrána firma na opravu stále více se naklánějící opěrné zdi u
Městského úřadu.
Závěrem jenom na vysvětlenou proč se v nově zrekonstruovaném družstevním domě čp. 433 topí
tepelným čerpadlem. Řeči, které se vedou mezi lidmi, že je tepelné čerpadlo pouze pro jednu cílovou rodinu
z řad tzv. menšin, jsou zcela zcestné. V roce 2015 byla zaslána objednávka na připojení objektu k CZT, která
nakonec nebyla firmou Golem akceptována a od tohoto způsobu vytápění jsme upustili. Na to navazovalo
vybudování ústředního topení v tomto objektu, které ale nebylo čím napájet. Při rekonstrukci objektu v roce
2018 bylo nutno toto dořešit a nejvhodnější způsob bylo tepelné čerpadlo, které vytápí celý bytový dům.
Zdeněk Nauč, investiční referent
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Hospodaření s městskými byty
Město Velké Hamry vlastní celkem 284 bytů. Jedná se o byty různých velikostních kategorií. Bytů 1+0/1+1
má město k dispozici 212, 2+1 to je 19 bytů a o velikosti 3+1 to je 53 bytů.
Tyto byty jsou rozděleny do šesti základních kategorií podle skupin žadatelů, pro které jsou určeny.
Jedná se o standardní byty, sociální byty (dostupné bydlení), byty zvláštního určení, startovací byty, krizové
byty a služební byty. Před podáním žádosti se žadatelům doporučuje seznámit se s podmínkami přidělení
konkrétních druhů bytů, aby již žádost podali o byt, který je pro ně nejvhodnější.
Standardní byty
Z celkového bytového fondu je 139 bytů vedeno jako byty standardní. Jedná se o zkolaudované byty se
standardní sazbou nájemného, v běžné zástavbě, s běžným vybavením. Tyto byty jsou určeny pro všechny
žadatele, kteří nesplňují podmínky pro přidělení dostupného bytu, bytu zvláštního určení, startovacího bytu a
nebo krizového bytu. Nájemník musí dodržovat pouze podmínky uvedené v nájemní smlouvě a podmínky
domovního řádu.
Nájemné ve standardním bytě je stanoveno na 40,- Kč/m2. Pokud vlastník provede částečnou rekonstrukci
bytu, zvyšuje se od následujícího měsíce po měsíci, v němž byla rekonstrukce ukončena nájemné na 50,- Kč/
m2. Pokud vlastník provede úplnou rekonstrukci bytu, zvyšuje se od následujícího měsíce po měsíci, v němž
byla rekonstrukce ukončena nájemné na 60,- Kč/m2. Pokud provede částečnou či úplnou rekonstrukci bytu
nájemník na své náklady na základě dohody o rekonstrukci bytu, nájemné se po dobu sedmi let od
rekonstrukce nezvyšuje.
Sociální byty (dostupné bydlení)
Z celkového bytového fondu je maximálně 15 bytů vedeno jako byty sociální (dostupné). Jedná se o
zkolaudované byty se sníženou sazbou nájemného, v běžné zástavbě, s běžným vybavením. Tyto byty jsou
určeny pro žadatele, kteří se nacházejí v bytové nouzi a současně nejsou schopni řešit svoji situaci na trhu
s bydlením a splňují další podmínky pro přidělení sociálního bytu. Poskytování bydlení v sociálním bytě je
podmíněno využíváním sociální práce, kterou zabezpečuje sociální pracovník města. Míra poskytované
sociální práce závisí na potřebách klienta a na výsledku sociálního šetření dané domácnosti. Nájemník musí
dodržovat nejen podmínky dané nájemní smlouvou a podmínky domovního řádu, ale také podmínky
vyplývající z dohody o poskytování sociální práce. Jedná se o byty především pro rodiče samoživitele,
seniory, kteří se nacházejí v bytové tísni a osoby sociálně znevýhodněné. Přidělování sociálních bytů je
realizováno dle aktuálního počtu žadatelů. Město v daném okamžiku má přiděleno maximálně 15 sociálních
bytů. Pokud není požadavek na přidělení sociálního bytu, město volné byty obsazuje, jako byty standardní
ostatním žadatelům o byt.
Obec nemá vyčleněné konkrétní byty, které eviduje jako byty sociální. Rozhodnutí o přidělení konkrétního
bytu, jako bytu sociálního, se provádí na základě volného bytového fondu, na základě výsledku socíálního
šetření, na základě citlivého posouzení sousedského soužití a na základě konkrétních potřeb žadatele. Pokud
uživatel sociálního bydlení plní své povinnosti dané pro užívání sociálního bytu a jeho situace se výrazně
zlepší, přechází tento byt do standardního režimu platného pro byty standardní. Tím se uvolní kapacita pro
přidělení nového sociálního bytu. Nájemné v sociálním bytě je stanoveno na 25,- Kč/m2.
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Krizové byty
Z bytového fondu není vyčleněný počet bytů, které by byly vedeny jako byty krizové a mohou jimi být
kterékoli volné byty.
Krizové byty představují rychlý nástroj pomoci v krizových situacích pouze pro občany trvale hlášené a
fakticky bydlící ve Velkých Hamrech. Krizovou situací se myslí nenadálá ztráta bydlení, např. vlivem požáru,
povodně, či jinou živelnou pohromou, v případě domácího násilí či jinou nezaviněnou ztrátou vlastního
bydlení. Jde o krátkodobé formy ubytování, poskytované na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na dobu 6
měsíců. Tyto byty podléhají zrychleným postupům při schvalování nájemní smlouvy.
Přidělování krizových bytů se řeší individuálně dle závažnosti krizové situace.
Nájemné v těchto bytech je snížené oproti standardnímu nájmu a je ve výši 20,- Kč/m2.
Byty zvláštního určení
Z celkového bytového fondu se jedná maximálně o 133 bytů. Jedná se o byty určené pro ubytování osob se
zdravotním postižením nebo byty, ve kterých je poskytována terénní pečovatelská služba a odpovídá svými
stavebními dispozicemi zákonným parametrům bytu zvláštního určení. Jedná se o byty v č.p. 629, 630, 631,
480, 511, 512, 513, 675 a 676. Pokud je byt v uvedených č.p. přidělen jiným osobám, než jsou uvedeny ve
větě druhé tohoto odstavce, je tento byt evidován jako byt standardní se standardním nájemným. V jiných
domech města se byty zvláštního určení nenacházejí. Jedná se o byty menších rozměrů, které svoji velikostní
odpovídají potřebám obyvatel, pro které jsou určeny. Nájemné v těchto bytech je snížené oproti standardnímu
nájemnému. Nájemné v bytě zvláštního určení je stanoveno na 25,- Kč/m2.
Startovací byty
Z bytového fondu není vyčleněný počet bytů, které by byly vedeny jako byty startovací a jsou přidělovány
z bytového fondu standardních bytů. Jedná se o byty určené pro ubytování mladých lidí ve věku 18-30 let a
to jak pro jednotlivce, tak pro páry zakládající rodinu. Jako startovací byty se přidělují byty menších rozměrů,
které svoji velikostí odpovídají potřebám obyvatel, pro které jsou určeny. Nájemné v těchto bytech je snížené
oproti standardnímu nájemnému. Byt je jako startovací přidělen maximálně na pět let a pokud je i nadále
nájemcem užíván, tak je po této době veden jako byt standardní se standardním nájemným. Obdobně, pokud
je byt užíván nájemcem i po 30. narozeninách, je nadále veden jako byt standardní se standardním
nájemným. Nájemné ve startovacím bytě je stanoveno na 25,- Kč/m2.
Služební byty
Z bytového fondu není vyčleněný počet bytů, které by byly vedeny jako byty služební a jsou přidělovány
z bytového fondu standardních bytů dle potřeb obce. Přidělení služebního bytu má přednost před přidělením
standardního či startovacího bytu.
Slouží k ubytování zaměstnanců města, nebo zaměstnanců městem zřízených příspěvkových organizací, nebo
osobám a jejich rodinným příslušníkům, které pro občany města zajišťují služby s vysokou mírou potřebnosti
(lékař, zubař, hasič, zdravotník, správce objektu, školník apod.). Smlouvu o nájmu služebního lze uzavřít
pouze pokud je splněna podmínka, že se nájemce zaváže zajišťovat práce, na které je nájem tohoto bytu
vázán. Nájemní smlouva zaniká po třech měsících od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž
nájemce ukončí práce, na které je nájem tohoto bytu vázán. Na služební byt není nárok. Přidělení a užívání
služebního bytu se řeší individuálně dle potřeb obce. Nájemné v těchto bytech je ve výši 40,- Kč/m2.
Podrobné informace k jednotlivým typům bytů a k postupu řešení žádosti o byt jsou uvedeny na stránkách
města www.velke-hamry.cz a nebo je lze zjistit osobně na městském úřadě u paní Radky Korotvičkové, tel.:
483 369 815, email: bytove@velke-hamry.cz
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Dobří andělé žijí i ve Velkých Hamrech
Mezi obyvateli Velkých Hamrů najdeme téměř 20 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a
prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá
rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak
mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například
častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu,
zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218
rodin, z Velkých Hamrů pochází 3 z nich.
Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme téměř
20. Děkujeme všem, kteří se rozhodli
nezištně pomáhat druhým. Každý den
vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže
vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům
Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl
odevzdává potřebným rodinám do posledního
haléře, protože je její provoz hrazen ze
soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
Petr Sýkora s rodinou, které pomáhají Dobří andělé
filantropů. Navíc získává každý dárce, který
se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i
přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý
měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.

K+M+B+2019

Na počátku ledna proběhla v našem městě Tříkrálová sbírka. Koledníci
vyrazili do ulic ve dnech 1. – 14. ledna 2019 a do kasičky vybrali
úžasných 10.595 Kč. TS však není pouze finanční sbírkou. Touto cestou
koledníci roznášejí do domů radost z narození Krista. Je to největší
dobrovolnická sbírka v České republice a je pořádána Charitou ČR.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jste přispěli do TS 2019. Velký dík
pak patří i MÚ za spolupráci, ale i za zakoupení vstupenek na filmové
představení v kině Jas Tanvald jako poděkování koledníkům.
Záměry TS se můžete dozvědět na: www.trikralovasbirka.cz
Markéta Hlubučková
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Ze Zastupitelstva města Velké Hamry
Usnesení z 2. a 3. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaných 20. 12. 2018 a 14. 2. 2019
ZM schválilo IV. změnu rozpočtu města, která
oproti III. změně rozpočtu vykazuje zvýšení příjmů o
1 960 681,55 Kč, zvýšení výdajů o 2 387 553,39 Kč.
Financování se zvyšuje o 426 871,84 Kč. Celkové
příjmy po IV. změně rozpočtu jsou ve výši
65 110 212,56 Kč, celkové výdaje po IV. změně
rozpočtu jsou ve výši 83 147 117,73 Kč, financování
po IV. změně rozpočtu je ve výši 18 036 905,17.
Změna rozpočtu je schválena dle závazných
ukazatelů.
ZM schválilo rozpočet Mateřské školy Velké Hamry
I. 621, příspěvkové organizace pro rok 2019.
ZM zastupitelstvo města schválilo rozpočet Základní
školy a Mateřské škola Velké Hamry, příspěvkové
organizace pro rok 2019.
ZM schválilo rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko na
rok 2019. Celkové příjmy jsou ve výši 1.825.947,Kč, celkové výdaje jsou ve výši 1.825.947,- Kč.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Velké Hamry Tělovýchovné
jednotě Velké Hamry, se sídlem č.p. 550 Velké
Hamry, IČ 16389298, ve výši 560.000,- Kč na
činnost příjemce v roce 2019 a ve výši 1.000,- Kč na
jedno dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech
na letní soustředění dětí.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Velké Hamry Tělovýchovné
jednotě Sokol Velké Hamry I, se sídlem č.p. 388
Velké Hamry, IČ 60252871, ve výši 60.000,- Kč na
činnost příjemce v roce 2019 a ve výši 1.000,- Kč na
jedno dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech
na letní soustředění dětí.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o kontokorentním
úvěru ve výši 3 mil. Kč Českou spořitelnou a.s. na
rok 2019.
ZM schválilo vyrovnaný rozpočet města Velké
Hamry na rok 2019. Celkové příjmy jsou ve výši
56.651.166,00 Kč, s financováním to je částka
57.748.812,00 Kč. Celkové výdaje jsou také ve výši
56.651.166,00 Kč, s financováním to je částka
57.748.812,00 Kč. Rozpočet je schválen dle
závazných ukazatelů.
ZM schválilo Evaluaci a revizi č. 3 Strategického
plánu sociálního začleňování Velké Hamry 2016 –
2019.
Stránka
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ZM vzalo na vědomí pravidla postupů souvisejících
se zpracováním osobních údajů v samostatné a
přenesené působnosti obce v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) – GDPR.
ZM ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce,
aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování
těchto pravidel. Starostovi obce ukládá zajistit
dodržování těchto pravidel při zpracování osobních
údajů obecním úřadem a při plnění smluv, jejichž
předmětem je zpracování osobních údajů.
ZM schválilo rozpočet Sociálního fondu v roce
2019.
ZM schválilo rozpočet Fondu rekonstrukcí a oprav
v roce 2019.
ZM schválilo rozpočet Krizového fondu v roce
2019.
ZM rozhodlo s účinností od 1.1.2019 a v souladu s
§72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ponechat výše
měsíčních
odměn
neuvolněným
členům
zastupitelstva města v dosavadní výši.
ZM projednalo výši nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu v roce 2017 a
propočet těchto nákladů na osobu. Zastupitelstvo
města rozhodlo ponechat sazbu poplatku uvedenou
v čl. 4 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č.
PP/01/2016 ve výši 500,00 Kč.
ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 23/2 v k.ú.
Bohdalovice panu P. B., trvale bytem č.p. 362 Velké
Hamry, za cenu 350,- Kč/m2 s výhradou zpětné
koupě v případě, že do 5ti let od zapsání pozemku
v katastru nemovitostí na kupujícího kupující
neprovede stavbu rodinného domu s řádnou
kolaudací a v případě, že kupující bude chtít
pozemek odprodat. Cena zpětné koupě je stanovena
také na 350,- Kč/m2. Vzhledem k tomu, že po
pozemku vede dešťová kanalizace, bude navíc
uzavřena smlouva o věcném břemeni ve prospěch
města.
www.velke-hamry.cz
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ZM rozhodlo od 1. 1. 2020 krátit poměrně výše
odměn zastupitelů podle počtu neúčastí v předešlém
roce v každém orgánu, kterého je členem. Poměr
krácení je stanoven takto: (počet účastí v každém
orgánu, kterého je zastupitel členem)/(celkový počet
konání jednání orgánu, kterého je zastupitel
členem)*(měsíční odměna zastupitele).
ZM rozhodlo podat žádost o dotaci Ministerstva pro
místní rozvoj ČR v roce 2019 do podprogramu
117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách na akci „Demolice budovy č.p. 562 Velké
Hamry“.

ZM ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva
připravit do dalšího zasedání zastupitelstva plán
kontrol pro rok 2019.
ZM rozhodlo o přijetí nemovitého daru od Svazku
obcí Mikroregion Tanvaldsko. Jedná se o Železniční
zastávku RTN Velké Hamry město bez č.p.
v hodnotě 6.045.046,96 Kč. ZM schválilo znění
darovací smlouvy.
ZM
schválilo
projekt
následného
využití
revitalizovaného území po demolici objektu č.p. 562
v k.ú. Bohdalovice s názvem „Revitalizace pozemku
p.č. 580 v k.ú. Bohdalovice po demolici č.p. 562“.

Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 4., 5., 6., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 10. září , 24. září, 1. října, 8.
října, 2. listopadu, 19. listopadu, 3. prosince 2018 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení
stavby s 1. jizerskohorskou stavební společností,
s.r.o. na akci “Velké Hamry – splašková stoka U
Požární zbrojnice”. Důvodem změny je započtení
více a méně prací. Celková cena stavby se snižuje na
výši 812.421,- Kč bez DPH.
RM schválila výzvu a přílohy k výzvě na akci
“Rekonstrukce střechy v čp. 616 Velké Hamry”.
RM rozhodla zrušit příjmový a výdajový účet města
vedený u ČS a.s. s účinnotí od 1.1.2019. Veškeré
výdaje a příjmy budou realizovány přes základní
běžný účet. Účet s předčíslím 19 bude dále používán
na vedení Fondu rekonstrukcí a oprav a účet s
předčíslím 27 bude dále používán na vedení
Krizového fondu. Dále razhodla zrušit během ledna
2019 oba účty vedené u KB a.s.
RM rozhodla o přijetí dotace z MV, generálního
ředitelství HZS ČR, pro JSDHO ve výši 121.778,Kč na akceschopnost jednotek PO a odbornou
přípravu.
RM schválila Darovací smlouvu s Mgr. P. Tarandou,
bytem č.p. 616, na finanční dar ve výši 5.000,- Kč na
financování podpory obyvatel v domech zvláštního
určení.
RM schválila prodloužení nájemní smlouvy s TJ
Velké Hamry na nebytový prostor v čp. 550
dodatkem č. 6 od 1.1.2019 do 31.12.2019.
RM schválila výpůjční smlouvu s TOM-Liščata na
bezplatnou výpůjčku prostoru klubovny v čp. 590 od
1.1.2019 do 31.12.2019.
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RM ve věci návrhu p. Patrmana. na opravu cesty
před kaplí u hřbitova na Hamrskách a páteřní cesty
na hřbitově rozhodla, aby p. Patrman připravil
podrobnosti řešení opravy.
RM schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 8053C s
Vodafone Czech Republic a.s. o nájmu části
nemovitosti (stavby) v čp. 616 Velké Hamry.
RM na základě žádosti p. B., zástupce SDH
Bohdalovice, o stanovení podmínek pronájmu KD v
Bohdalovicích rozhodla stanovit podobné podmínky,
jaké jsou při pronájmu KD ve Velkých Hamrech.
Místní organizace a členové SDH Bohdalovice
nebudou za užití KD platit žádné nájemné. Pro
ostatní nájemce je nájemné stanoveno ve výši 80%
nájemného v KD ve Velkých Hamrech. Nájemné
bude nájemníkům fakturovat město. SDH má
povinnost včas informovat město o tom, kdo bude
využívat prostory KD. Všichni nájemníci uhradí
spotřebu energií. Vyúčtování spotřeby energie
provede plátce energie.
RM na základě předloženého návrhu na výměnu
vodoměrů na SV a TUV v DPS III čp. 675 a 676
Velké Hamry rozhodla výměnu vodoměrů provést na
podzim 2019.
RM schválila zadávací dokumentaci na akci “Velké
Hamry – opěrná zeď u čp. 362”. Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je 2,4 mil. Kč bez DPH.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, která se bude hodnotit na základě
nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Lhůta pro podání
nabídek je 25.2.2019 v 15:30.

www.velke-hamry.cz
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RM schválila smlouvu o dílo s J. Jurkem na renovaci
schodiště na Hamrskách. Oproti cenové nabídce
došlo k navýšení ceny o 8.187,- Kč bez DPH na
celkovou cenu 114.270,- Kč bez DPH z důvodu
většího poškození schodů, které bylo zjištěno až po
odstranění barvy.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2019 s panem J. R., Kounice, v termínu
28.7.-9.8.2019.
RM na základě žádosti MO Svazu tělesně
postižených v ČR o přípspěvek na činnost v roce
2019 rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
3.000,- Kč.
RM na základě žádosti p. Č., p. P. a p. P. za
volejbalové družstvo Hasako o příspěvek na činnost
v roce 2019 rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
3.000,- Kč.
RM rozhodla ceny za pronájem a pacht pozemku v
roce 2019 neměnit, tj. pachtovné za zahrady je ve
výši 4,- Kč/m2/rok a nájemné za ostatní pozemky je
ve výši 7,- Kč/m2/rok.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od p. J.
Čapka na zabezpečovací systém do MŠ
Velké
Hamry v celkové částce 44.071,83 Kč s DPH.
RM rozhodla jmenovat členy Kulturní komise rady.
Předsedkyní komise je paní Markéta Budinová a
členkou je paní Alena Pekelská. Další případné členy
nanominují stávající členové komise.
RM rozhodla jmenovat členy Sociálně bezpečností
komise rady. Předsedou komise je pan Petr Štrojsa a
členkou je paní Eva Peřinová. Další případné členy
nanominují stávající členové komise.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na MV ČR v
rámci programu prevence kriminality na akci “Velké
Hamry – Kriminálně preventivní a vzdělávací
aktivity pro děti 2019”.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na MV ČR v
rámci programu prevence kriminality na akci “Velké
Hamry – Výchovný preventivní letní dětský tábor
2019”.
RM rozhodla nevyhovět žádosti ZO ČSV (Včelaři)
Velké Hamry o příspěvek na činnost v roce 2019.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
96.523,- Kč s DPH od spol. LG-Dinex na výměnu
oken v bytě p. B. v čp. 257. V souvislosti s výměnou
oken dojde ke zvýšení nájemného. Jeho výše bude
určena na základě průzkumu v okolnich obcích, na
základě výše investice a na základě porovnání příjmů
a výdajů za dům.
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RM schválila cenovou nabídku společnosti SEALnavijáky s.r.o. na pořízení a montáž 3 ks el. navijáků
Come-Up, typ Rhino-8, 12 V v celkové ceně
47.600,- Kč bez DPH za 1 ks na hasičské vozy Opel
Movano.
RM schválila zařazení dokončených investic do
majetku města na účet 021 DHM. V odpisové
skupině VII se jedná o úpravu topení v čp. 257 ve
výši 210.752,96 Kč, doba odepisování navýšena o 30
let; rekonstrukci ½ střechy v čp. 676 ve výši
465.583,25 Kč, doba odepisování se nemění; II.
etapu výměny dveří a oken v čp. 630 ve výši
328.329,60 Kč, doba odepisování se nemění;
výměnu oken a rekonstrukci střechy v čp. 269 ve
výši 907.482,25 Kč, doba odepisování navýšena o 20
let; rekonstrukci čp. 433 ve výši 5.590.718,99 Kč,
doba odepisování navýšena o 100 let; výměnu oken
v čp. 631 ve výši 867.021,80 Kč, doba odepisování
se nemění; výměnu dveří v čp. 296 ve výši
52.843,65 Kč, doba odepisování se nemění;
rekonstrukci v čp. 590 ve výši 491.348,15 Kč, doba
odepisování se nemění; rekonstrukci tělocvičny v
ZŠ ve výši 977.409,98 Kč, doba odepisování se
nemění; rekonstrukci sociálek v ZŠ na Hamrskách
ve výši 521.191,83 Kč, doba odepisování se nemění;
rekonstrukci střechy KD Bohdalovice ve výši
680.292,00 Kč, doba odepisování se nemění. V
odpisové skupině VI se jedná o vybudování
chodníkku k DPS 511-513 ve výši 392.438,00 Kč,
doba odepisování 40 let; vybudování chodníku na
Mezivodí ve výši 49.154,17, doba odepisování 40
let; rekonstrukce rybníku na Svárově ve výši
3.364.818,74 Kč, doba odepisování 40 let.
RM schválila zařazení dokončených investic do
majetku města na účet 022 DHM. V odpisové
skupině II se jedná o rozšíření kamerového systému
v ZŠ ve výši 72.537,08 Kč, doba odepisování 8 let;
rozšíření kamerového systému čp. 590 ve výši
85.428,42 Kč, doba odepisování 8 let.
RM na základě žádosti ZO ČSV Velké Hamry
(Včelaříci) o příspěvek na činnost v roce 2019
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000, Kč
na činnost a dále 1.000,- Kč/dítě z Velkých Hamrů,
které se bude účastnit letního soustředění včelaříků.
RM schválila Dohodu o přistoupení k Rámcové
smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb
Vodafone OneNet č. 025869 se společností Vodafone
Czech Republic a.s. a s Libereckým krajem.
RM na základě žádosti ZO ČSCH Velké Hamry
(chovatelé) o příspěvek na činnost v roce 2019
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
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RM na základě žádosti ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice
o příspěvek na činnost školy v roce 2019 rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 1.500,- Kč.
RM na základě žádosti Soshiki Klubu bojových
umění a sportů Tanvald z.s. o příspěvek na činnost v
roce 2019 rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
3.000,- Kč.

RM na základě projednání písemné zprávy o
hodnocení nabídek k veřejné zakázce “Rekonstrukce
střechy č.p. 616 Velké Hamry” rozhodla přijmout
cenovou nabídku a uzavřít smlouvu o dílo se
společností STIZ s.r.o., Zásada 199, cena 845.313,50
Kč bez DPH. Před uzavřením smlouvy budou
doložena osvědčení o použitých materiálech.

RM schválila cenovou přílohu pro rok 2019 ke
smlouvě o dílo č. S00T100121 se společností FCC
Liberec s.r.o.

RM rozhodla zařadit Radlici sněhovou TRN300HP v
pořizovací ceně 64.130,- Kč do majetku města na
DHM 022. Doba odepisování stanovena na 5 let.

RM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
2018/183 na akci “Velké Hamry – oplocení
hřbitova”. Jedná se o snížení konečné ceny o dílo.

RM rozhodla zařadit Projektor Epson EB-2247U v
pořizovací ceně 29.590,- Kč do majetku města na
DDHM 028.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
UNISSA na provádění revizí el. instalace a
hromosvodů.

RM rozhodla vyhovět žádosti TOM Liščata o
finanční příspěvek na činnost oddílu v roce 2019 a
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 500,Kč/dítě z oddílu s pobytem ve Velkých Hamrech.

RM schválila návrh na přestěhování zubní ordinace
do 1. patra budovy zdravotního střediska, a to
především z důvodu velké vlhkosti v přízemí.
RM rozhodla vyvěsit záměr na pronájem nebytových
prostor v čp. 296 Velké Hamry (současná galerie).

RM rozhodla vyhovět žádosti SDH Velké Hamry I o
finanční příspěvek na realizaci tábora v Borečově v
roce 2019 a rozhodla poskytnout dotaci ve výši
1.000,- Kč/dátě s trvalým pobytem ve Velkých
Hamrech.

RM rozhodla přijmout nabídku divadelního spolku
LOS Libošovice na divadelní představení komedie
Otylka za cenu 3.500,- Kč + občerstvení.

RM schválila smlouvu o reklamě s SH a SDH obcí k
pořádání Jizerské ligy a k zajištění organizace
Jizerské ligy. Příspěvek města činí 3.000,- Kč.

RM schválila Rámcovou příkazní smlouvu s
Josefem Maturou, M&M Pohřební služba Tanvald
na kompletní pohřební služby v případech, kdy
povinnost pohřbení těla zemřelého vznikne městu dle
§5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.

RM na základě předložených 3 cenových nabídek na
výměnu výlohy v nebytovém prostoru v čp. 296
Velké Hamry rozhodla přijmout nejlevnější cenovou
nabídu ve výši 89.564,- Kč s DPH od firmy Okna
Tanvald.

RM stanovila oddávacím dnem na MěÚ Velké
Hamry každou sobotu v čase od 9:00 do 16:00 hodin.
Na zákadě žádosti lze za poplatek obřad uskutečnit i
jiný den a v jinou hodinu.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od firmy
Seal navijáky s.r.o. pro vozy Opel JSDHO na
ochranný kryt na navijáky a montážní tašku k
navijákům v celkové výši 5.550,- Kč bez DPH pro
jeden vůz. Rada rozhodla zakoupit 3 ks tohoto
příslušenství.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku I. Plošiny
Servis s.r.o. ve výši 968 tis. Kč bez DPH na dodání
plošiny PK 16-8 k montáži na traktor. Nákup se
zahrne do prvního rozpočtového opatření roku 2019.
Bude jednáno o možnosti úvěrového financování.

RM rozhodla přijmout nabídku vystoupení
Lučanského divadla “Do hrobky tanečním krokem”,
které se uskuteční dne 5.10.2019.

RM rozhodla jmenovat nové členy Povodňové
komise rady: předseda Ing. Jaroslav Najman, členové
Zdeněk Nauč, MVDr. Klára Pospíšilová, Lubomír
Kouble, Aleš Hloušek a Martin Zmrzlý.

RM schválila Příkazní smlouvu s Ing. D. Dlouhým
na zabezpečení funkce TDI při realizaci akce
“Rekonstrukce bytů v č.p. 519 Velké Hamry (II.
výzva)”.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy IQ
vytápění s.r.o. na instalaci nové klimatizace do
obřadní místnosti a přemístění stávající klimatizace
do cukrárny ve výši 78.148,40 Kč. Jedná se o
klimatizce Fujitsu 7,1 kW.
RM schválila výši sazeb za použití strojů a techniky
TS pro zaměstnance a ostatní subjekty.

RM schválila smlouvu o dílo se Zvonařstvím
Manoušek na dodávku a montáž bicího zařízení pro
zvony kaple na Hamrskách za celkovou cenu
58.564,- Kč s DPH.
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RM rozhodla nechat vypracovat cenovou nabídku na
výměnu výloh v čp. 296.
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Lyžařský výcvik
Ve dnech 6. až 12. února proběhl tradiční lyžařský výcvik obou 7. ročníků na sjezdovce v Plavech. Během
lyžařského výcviku jsme zlepšili naše sjezdové schopnosti, utužili vztahy a zažili také spoustu legrace.
Děkujeme rodičům za spolupráci, zaměstnancům vleku Plavy za trpělivost a panu Stanislavu Pelcovi za
zapůjčení výzbroje a výstroje. Budeme se těšit na další společné sportovní zážitky.
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Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020
Zápis proběhne dne 9. dubna 2019 od 13 do 17 hodin na adrese Velké Hamry 541 a od 13 do 15 hodin na
adrese Velké Hamry 212 (Hamrska). Na obou místech může být zapsán žák pro libovolné pracoviště dle přání
rodiče.
Doporučení pro rodiče: K zápisu je třeba vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce k ověření údajů. Pokud si budete chtít vyplnit formulář žádosti předem, je možné jej stáhnout na
webových stránkách školy. Vyplňujte buď hůlkovým písmem, anebo elektronicky a poté vytiskněte. Pokud
budete žádat o odklad zahájení povinné školní docházky o 1 rok, je třeba mít s sebou k zápisu doporučení
pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od odborného lékaře, např. od dětského. Formulář
žádosti si můžete také stáhnout na webových stránkách školy a vyplnit předem nebo bude vyplněn na místě v
době zápisu.
Škola nevyhlašuje žádná omezující kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce.

Den otevřených dveří
Základní škola pořádá ve čtvrtek 28. března Den otevřených dveří. Během dopoledne mezi 9 a 11 hodinou
je možné navštívit výuku v kterékoliv třídě. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu a návštěvníci mají
možnost vidět běžný školní den. Odpolední program Dne otevřených dveří začíná ve 14 hodin a škola bude
otevřena do 17 hodin. V čase mezi 14:00 až 15:30 budou ve škole přítomni žáci se svými učiteli a bude
možné vidět ukázky z volitelných předmětů a některých volnočasových kroužků. Aktivity budou probíhat ve
všech prostorách školy, zejména v odborných učebnách a sportovištích školy. Po celou dobu Dne otevřených
dveří budou k dispozici učitelé i vedení školy. Celý pedagogický sbor se těší na vaši návštěvu.
Stránka
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Učíme v nově zrekonstruovaných prostorách

V prosinci byla dokončena první etapa
investičního projektu Odborné učebny v ZŠ
Velké Hamry. V současné době se již učí ve
třech nových učebnách.
Pro výuku jazyků s podporou výpočetní
techniky byla vybudována jazyková laboratoř
pro 18 žáků. Moderní software umožňuje
řadu aktivit, které podporují výuku jazyků,
zejména žákovy konverzační dovednosti a
individuální přístup učitele. Učebnu budou
využívat všichni žáci školy od 5. ročníku
výše.
jazyková laboratoř
Učebna přírodopisu byla modernizována jako tzv. suchá i mokrá laboratoř, která umožňuje skupinovou,
párovou i individuální práci. Součástí vybavení jsou žákovské sady pro pokusy z biologie, zeměpisu, fyziky i
chemie značky Pasco. Jedná se o moderní elektronické měřicí přístroje k badatelské činnosti žáků propojené
s mobilními počítači. Učebna je určena zejména pro žáky 2. stupně, ale časem počítáme i s jednoduchými
pokusy pro mladší žáky.

učebna přírodních věd

učebna přírodních věd

učebna přírodních věd
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Třetí novou učebnou je řemeslný ateliér, který nabízí výuku jak jednoduchých řemeslných činností
(keramika, šití, ruční tkaní), tak také výuku výtvarné výchovy. Tato učebna je vybavena žákovskými lavicemi
s rychlým nastavením výšky, což umožňuje využití pro všechny žáky od 1. do 9. ročníku. Všechny tři učebny
jsou vybaveny moderním funkčním nábytkem, interaktivními tabulemi a vytvářejí podmínky pro moderní
výuku.
Ve všech nově rekonstruovaných prostorách bude probíhat běžná výuka a zároveň budou sloužit
k volnočasovým aktivitám dětí. Moderní techniku lze využívat díky nově instalovaným rozvodům internetu
do všech prostor školy, které byly rovněž součástí projektu. Plné využití učeben předpokládá i nové
dovednosti od učitelů, kteří se průběžně v nových metodách práce zdokonalují.

učebna řemesel

učebna řemesel

Zavedení internetu do celé školy umožnilo instalovat do dalších tříd dataprojektory a počítače. V současné
době patří naše škola po stránce vybavení ICT mezi nejlépe vybavené školy.
Celý projekt je realizován v rámci podpory IROP s finanční účasti EU, státu i města Velké Hamry. V rámci
první etapy bylo proinvestováno 7 779 637 Kč.
Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Mirka Čejchanová, Ing. Zdeňka Juklová, David Lejsek

SDH Velké Hamry -Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry I srdečně zve všechny občany na tradiční „Hasičský bál“,
který se uskuteční v sobotu 2. března 2019. Zároveň zve malé i velké občany na „Velký dětský karneval“ v
neděli 3. března 2019 od 14.00 hod. Více informací viz plakátek níže
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Ocenění pro fotbalisty z Velkých Hamrů
V Městském divadle Jablonec nad Nisou proběhlo ve středu 30. ledna vyhlášení ankety Sportovec roku
2018 okresu Jablonec nad Nisou.

Foto: Deník- Petr Červa
Nominace nejlepších sportovců byla uzavřena v závěru minulého roku. Během prosince mohly oddíly, kluby,
jednoty i veřejnost hlasovat a posílat svoje tipy na Nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka za rok 2018. V
lednu organizátoři sečetli hlasovací lístky a ve středu 30. ledna se nejlepší sportovci sešli v jabloneckém
Městském divadle, aby si převzali ceny v několika kategoriích. Jako každoročně nabídl slavnostní večer také
bohatý doprovodný program. Zajímavé byly určitě rozhovory s oceněnými sportovci, trenéry a všemi, kteří
mají se sportem co do činění a za svoji práci byli vybráni jako adepti na jednu z cen. Absolutním vítězem
ankety se stal stříbrný medailista z olympiády v Pchjongčchangu, biatlonista Michal Krčmář.
V kategorii KOLEKTIV DOSPĚLÝCH – AMATÉŘI zabodovalo také A mužstvo FK Velké Hamry – vítěz
krajského přeboru a krajského poháru LFKS. V těžké konkurenci této kategorie si odnesli cenu za čtvrté
místo. Na prvním místě se umístilo mužstvo HC Vlci Jablonec, na druhém místě ženy z atletického oddílu TJ
LIAZ a třetí skončili hráčky basketbalu Bižuterie Jablonec.
Ocenění za mužstvo z Velkých Hamrů převzali předseda oddílu Milan Černý s hráči Davidem Svobodou a
Matějem Mihálikem. (RH)
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Sokol Velké Hamry I - Lyžařský oddíl
Závody Bohdalovice
Dne 17.2.2019 se uskutečnil krajský přebor žactva štafet dvojic a veřejný závod jednotlivců předžactva a
minižactva. Závody se konaly na výborně upravených tratí díky Michalu Borčickému a Davidovi Břečkovi.
Vyšlo nám počasí, výborné výsledky udělali i domácí závodníci, mezi staršími se neztratily ani naše štafety.
Závodů se zúčastnilo 130 závodníku z 13 oddílů Libereckého kraje. Týden před uskutečněním závodů mně
zavolala česká televize, že chtějí naše závody natočit. Tím více bylo potřeba závody připravit jak po stránce
organizační, tak i po technické. Tím pádem na mne dolehla jak fyzická, tak i psychická „únava-nervozita“.
Velice bych chtěl poděkovat městu Velké Hamry v čele se starostou a technickými službami za pomoc při
přípravě parkoviště pro závodníky. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům: Detoa, Ski Aréna Jizerky,
Cyklo Benda, Pekařství Mašek, pí Lizlerové, manželům Cilichovým. Také všem, kteří pomáhali při celém
závodě: manželé Pavlíčkovi, Martině Fučíkové, Romaně Jůnové, manželé Novákovi, pí Čtvrtečkové,
manželé Pešatovi, Katce Sixtové, Káje Jonášové, Davidovi Břečkovi, Michalu Borčickému, Michalovi
Bendovi, Petrovi Bažantovi a nakonec své manželce a všem dalším, kteří malou měrou přispěli k uspořádání
závodů. Dále bych chtěl poděkovat SDH Bohdalovice. Tak za rok zase na startovní čáře.
Josef Břečka
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Závody obrazem

Josef Břečka
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Liščata
Rok 2019 u Liščat
Minulý rok je již za námi a můžeme na něj jen vzpomínat. Je radost, že
až na pár nepříjemností se nám vydařil. Ještě větší radost je vědět, že naše
členská základna je stále 31 členů. Ačkoliv nejsem nostalgický, občas si
vzpomenu, jak jsem chodil pro syna do školky, když jsme zakládali oddíl,
a teď si vybírá střední školu. Za těch osm let činnosti se z dítek chodících
na základní školu staly naši vedoucí a praktikanti. I s nimi tento rok
strávíme mnoho krásných chvil.
První akcí bude Tanvaldský masopust. Když už tam budeme, navážeme na něj rovnou jarními prázdninami.
Budeme sjíždět nejen sjezdovky Tanvaldské, ale i jiné a jistě se najde čas na návštěvu Libereckého bazénu a
jiné aktivity. V dubnu se opět zúčastníme akce „Ukliďme Česko“. Vrhneme se na úklid Kamenice. Již
tradičně prověříme fyzičku ve škole, kde jen ten nejlepší získá pohár železné lišky. Hned prvního května si
Vás dovolíme pozvat na už osmý ročník Kuličkiády. Opět se zúčastníme Pleskotských her, kde se pokusíme
porazit oddíly nejen z Libereckého kraje. Samozřejmě nebudou chybět pravidelné schůzky a výlety. Stejně
jako Drakiáda, Vyzvědači v temných uličkách, 72 hodin dobrovolnictví a jiné akce.
Jako již tradičně, i letos proběhne letní dětský tábor v Jesenném. Tentokrát v termínu 14.-27.7. Nebude
chybět pestrý program, výlety, a pokud to počasí dovolí, tak i koupání na koupališti. Letošní téma jsme
zvolili Vikingy. Ještě nám zbývá několik posledních míst. Jestli bude chtít někdo prožít čtrnáct dní plných
her, má nejvyšší čas se přihlásit.
Budeme se na Vás moc těšit

vlastní tlapkou Brumta
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Divadelní představení ve Velkých Hamrech
Dne 2.2. 2019 k nám zavítal divadelní spolek LOS Libošovice s komedií "Otylka"

Představení bylo hezké a návštěvníci se dobře bavili. Není to zdaleka poslední představení, které je pro
veřejnost v kulturním domě připravené.
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V nejbližší době nás čekají tato představení:
15. března 2019 zavítá do Velkých Hamrů pražské divadlo „U hasičů“, které zde uvede od 19.00 hod
komedii „Hexenšus“ . Děj se odehrává v jednom britském bytě, kde se manželka snaží schovat svého
milence, kterého znehybní „Hexenšus“. Díky této příhodě a spoustě dalších se rozehraje příběh plný
zapeklitých her a všemožných konfliktů.

Vstupné 150,-Kč. Předprodej vstupenek zahájen v knihovně ve Velkých
Hamrech.
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30. března se představí od 19 hodin Divadelní spolek J.J.Kolár Poniklá, který si pro diváky
připravil divadelní komedii „Osm žen“.

Všichni jste srdečně zváni
knihovnice Markéta Budinová

TJ Sokol Velké Hamry I - Pozvánka na Valnou hromadu
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Hamrovští houbaři
Pes
Tento příběh je skutečný. S houbami má společného pramálo, jak vyplývá
z následujícího textu, ale bez nich by ani dlouhých, více než deset let, nevznikal.
Jedna z lokalit, kam jezdím již asi dvacet let na houby, se jmenuje Vlastiboř.
Houbařsky bohaté lesy v okolí a krásná příroda relativně stranou civilizace mě
přitahují, rád do těchto míst jezdím i mimo houbařskou sezónu.
Před více než patnácti léty jsem se sem přepravoval autobusem, asi kilometr od zastávky k lesu jsem
docházel pěšky. Od poslední budovy ve vesnici na cestě k lesu mi od určité doby v ústrety pravidelně
přibíhal pes. Žádná doga, jen taková černobíle strakatá vesnická směs, vysoká ani ne půl metru. Pes mě
nevítal, ale vyháněl tím nejtvrdším způsobem, který ovládal. Krvavé oči, nenávistný pohled, vrčení,
přecházející do chroptění, na občasné volání svých pánů reagoval neochotně nebo vůbec. Nikdy jsem mu
neublížil, jestli tak v některém z minulých životů, a on se mezi nimi uměl přemísťovat. Psa jsem vždy míjel
tak, že jsem k němu byl otočen čelem, takže jsem do lesa mnohdy nacouval. Cestou zpět se vše opakovalo,
byť za pro mě zhoršených podmínek – obvykle jsem obtěžkán košíkem couval na autobus.
A roky běžely. Dle pejskaři ověřeného poměru, že sedm let psích odpovídá jednomu roku lidskému, ztrácel
pes formu rychleji, než já. Intenzita jeho útoků slábla, v posledních létech už jen z dálky zaštěkal, abych
věděl, že ještě žije a že o mně ví.
Až dnes. Přijel jsem autem, u otevřené kapoty jsem se převlékal, když jsem psa zahlédl. Už ani neštěkal.
Napadal na jednu nohu, místy vypelichaná srst, viditelně sešlý věkem.Volným krokem se přiblížil, bez hlesu
se na mě úkosem podíval a z toho pohledu bylo jasné, že to není smiřovačka, jak jsem si původně myslel.
Otočil se tak, aby byl připraven ke zpáteční cestě a necelý metr ode mě se vykálel. Dva takové bobky, jak od
zajíce, zjevně ho to stálo značné úsilí. Dvakrát to zahrábl zadními běhy, jen tak nedbale, aby splnil svoji
genovou povinnost a bez hlesu a jediného pohledu zase volným krokem odešel.
Prostě to nevzdal, pokořil mě, možná již naposledy.
Od té doby jsem psa již neviděl. Jen asi dva týdny po uvedené příhodě jsem přišel z lesa a auto mělo
čerstvě „pocikané“ přední kolo. To na straně řidiče.
Petr Hampl

Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci lednu oslavili životní jubileum:
Ljubomíra Semeráková, Marta Slezáková, Bohumil Štrupl, Jitka Otradovská,
Paulína Hunková, Hana Ježová, Jaroslav Nesvadba, Zdeněk Chlumecký.

V měsíci únoru oslavili a oslaví životní jubileum:
Václav Drobník, Jarmila Beldová, Hana Nováková, Emanuel Černohorský, Marie Gajdošová, František
Tomek, Zdeněk Kunc, Stanislav Lavička, Jaroslav Vedral, Jiří Reczai.
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Připravujeme

Památky UNESCO v ČR
Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice
Budování
morových
sloupů se
rozšířilo především po Tridentském
koncilu a je tedy jedním z výrazných
rysů baroka. Jako jejich základní
model sloužil sloup na Piazza Santa
Maria Maggiore v Římě, vztyčený
roku 1614. Dobou svého vzniku v
letech 1716-1754 patří olomoucký
monument
až
k
posledním
příkladům této módní vlny. Ale svou
výtvarnou koncepcí, bohatstvím
figurální výzdoby a konečně i
rozměry a výškou se od všech
podobných
památek
výrazně
odlišuje. Na Seznam světového
kulturního
dědictví
UNESCO
zapsán v roce 2000. Sloup
Nejsvětější Trojice v Olomouci je
monument postavený ke slávě Boží. Jeho hlavním účelem byla okázalá oslava katolické církve a víry,
částečně vyvolaná pocitem vděčnosti za ukončení moru, který na Moravě udeřil v letech 1714 až 1716.
Vzhledem k tomu, že všichni umělci a řemeslničtí mistři, kteří na sloupu pracovali, byli olomouckými
občany, byla stavba sloupu rovněž chápána jako výraz lokálního patriotismu. 35 metrů vysoký sloup
představuje nejvyšší sousoší České republiky a jeho součástí je i malá kaple. Od roku 1995 je společně
s Mariánským sloupem a barokními kašnami národní kulturní památkou a v roce 2000 byl, jakožto jedno z
vrcholných děl středo-evropského baroka, zařazen mezi světové dědictví UNESCO.
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S myšlenkou postavit na Horním náměstí v Olomouci velkolepý sloup přišel stavitel Václav Render,
kamenický mistr a císařský privilegovaný architekt. „Ke cti a slávě Boha všemohoucího, Panny Marie a
světců postavím sloup, který svou výškou a nádherou nebude mít rovného v žádném jiném městě,“ napsal
olomoucké městské radě. Radu přesvědčil, vypracoval projekt a pomohl ho financovat.
Základna sloupu, tvořená třemi patry, je obklopena 18 sochami svatých a 14 reliéfy ve zdobných kartuších.
Sloupu dominují pozlacené měděné sochy Nejsvětější Trojice doprovázené archandělem Michaelem na
vrcholu a Nanebevzetí Panny Marie na dříku pod nimi. Uvnitř sloupu je malá kaple. V minulosti se v kapli
konaly bohoslužby, z důvodů miniaturního prostoru byl v kapli jen kázající kněz, věřící stáli venku okolo
sloupu. Díky zvláštní konstrukci oken ve sloupu a akustice bylo knězovo kázání slyšet na velké části náměstí.
Pod jednou z desek podlahy je ukrytý tajný otvor, který ústí do chodby, která vede vně bývalé olomoucké
pevnosti.

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť Třebíč
Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa patří ke klenotům evropského stavitelství. V červenci 2003 byla
spolu s židovským městem a židovským hřbitovem v Třebíči zapsána na seznam světového kulturního
dědictví UNESCO.
Původně byla bazilika sv. Prokopa zasvěcena Panně Marii, ale kvůli celkové devastaci během mnoha válek
byl objekt více jak 200 let užíván výhradně ke světským účelům. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv.
Prokopovi a opět využívána církví. Jednou z nejcennějších částí baziliky je vstupní portál, který pochází z
počátku 13. století a byl znovu objeven až v roce 1862. Zvláštní pozornost si zaslouží dochované nástěnné
malby v opatské kapli. Fresky pochází z poloviny 13. století a jsou druhé nejstarší na Moravě po freskách v
rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Nejzachovalejší a nejstarší částí celého chrámu je románská krypta. Na
konci 16. století byla krypta
využívána jako pivovarský
sklep.
Třebíč
kdysi
patřila
k
významným
střediskům
židovské kultury na Moravě a
unikátně zachovaná židovská
čtvrť je svědectvím soužití Židů
a křesťanů. Židovské město
v Třebíči je jedinou kompletně
dochovanou židovskou čtvrtí
v Evropě a jedinou židovskou
památkou UNESCO mimo
území Izraele. Židovská čtvrť s
hustou zástavbou zahrnuje více
jak 120 obytných domů. V dobách největšího osídlení měla 1200 obyvatel, kteří tvořili téměř 60% obyvatel
celého města Třebíče. V této čtvrti byla i židovská radnice, škola, špitál, chudobinec, dvě synagogy, rabinát
a množství obchůdků a dílen.
Židovský hřbitov v Třebíči je po pražském Novém židovském hřbitově druhý největší v České republice.
Původní židovský hřbitov byl v 17. století přemístěn na severní svah kopce Hrádek, kde je dnes k vidění
kolem 3 000 kamenných náhrobků, z nichž nejstarší dosud čitelný pochází z roku 1631. Pochováno zde bylo
asi 11 000 lidí. Součástí hřbitova je také obřadní síň z roku 1903 s unikátně dochovaným interiérem, kde se
dodnes mohou provádět pohřební obřady podle starých židovských tradic.
Kromě baziliky sv. Prokopa na mne nejvíc zapůsobil hřbitov, díky plazivému břečťanu nejzelenější ze všech
zelených, které jsem kdy viděla. A navíc jsem měla to štěstí, že nás tu provázel správce hřbitova. Dozvěděla
jsem se od něj spoustu nových věcí o židovské kultuře a jeho vyprávění umocnilo zvláštní atmosfétu, kterou
tohle místo má.
LiN
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Reklama, Inzerce

Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 04. 2019
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